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Zápis č. 15 z jednání komise RMČ P1 

Komise pro obchod a služby, konané dne 6. října 2021 
v zasedací místnosti č. 212, II. patro 

MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 

 

Zahájení jednání:             14.00 hod. 
Ukončení jednání:           15.15 hod. 
 
Přítomni: 
Mgr. Karel Ulm, MPA – předseda,  
Mgr. Amália Počarovská, , Jana Šťastná, Jana Titlbachová Mgr. David Bodeček  
Stanislav Lazar , Ing. Fratišek Dickelt 
 
Omluveni: Irena Ilková, , Mgr. Michal Staněk Ing. Vladimír Krištof, 
Neomluveni: Daniel Skalický 
 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P1: 
Bc. Ludvík Czital, Mgr. Tatiana Kunštátová, Dagmar Koníčková  
Hosté: 
člen RMČ P1 Ing. Karel Grabein Procházka 
čen RMČ P1 MUDr. Jan Voroček 
 
Zapsala: 
Dagmar Koníčková 
 
 

Program jednání:   

  1.  Návrh programu jednání 

  2.  Kontrola zápisu z minulého jednání  

  3.  Určení ověřovatele zápisu 

  4.  Havelské tržiště - pevný čas 14,15 hod. za účasti provozovatele Františka Soukupa  

  5.  Projednání umístění restauračních zahrádek 

  6.  Návrh rozpočtu MČP1 pro OOS na rok 2022  

  7.  Různé 

 
Předseda KOOS přivítal všechny přítomné. Představil Janu Vlčkovou, novou pracovnici OOS a 
budoucí tajemnici KOOS. Poté zahájil jednání. 
 
 
 
K bodu č. 1     
Návrh programu jednání 
Předseda seznámil přítomné s návrhem programu. 
 
Hlasování:                             Pro: 6          Proti: 0          Zdržel se: 0            (přítomno 6  členů) 
 
Program byl přijat. 
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K bodu č. 2     
Kontrola zápisu z minulého jednání 
Členka Počarovská žádá doplnění k bodu č. 5 - Žádost výtvarníků – ostrůvek Uhelný trh o větu 
„Členové komise doporučují výtvarníkům podat žádost o zařazení do Tržního řádu“. Zápis byl 
doplněn. 
 
Hlasování:                                               Pro: 6            Proti: 0          Zdržel se: 0     (přítomno 6  členů) 
        
Schváleno 
 

K bodu č. 3 
Určení ověřovatele zápisu 
na návrh předsedy komise byla schválena ověřovatelkou zápisu Jana Šťastná. 
 
Hlasování:                                                 Pro:  6          Proti:   0        Zdržel se: 0     (přítomno 6  členů) 
      

 Schváleno 
 
 
K bodu č. 4 

Havelské tržiště  

Provozovatel Soukup požádal předsedu Ulma o návštěvu tržiště, ale ten ho pozval na jednání 

komise, aby se uskutečnilo za přítomnosti všech členů. Z toho důvodu se jednání zúčastnil 

provozovatel tržiště František Soukup a prodejci zeleniny, květin a dřevěných hraček. 

Předseda Ulm zdůraznil, že jednání je pouze informativní a s konkrétními návrhy a připomínkami je 

nutné počkat, až bude mít MČP1 pozemky v Havelské ulici po plánované směně pozemků s MHMP 

případně ve své správě. 

Pan Soukup řekl přítomným, že chce navázat dialog a seznámil členy s plány do budoucna. Využít o 

víkendech volné prostranství Havelské ulice k představování tradičních řemesel, a tím trh oživit, 

rozšíření sortimentu o vejce, chlazenou drůbež, dopékání pečiva a podobně. Na noční hodiny by 

opatřil stánky žaluziemi, jako obranu proti nezvaným návštěvníkům. 

Radní Procházka uvedl, že jednání s hlavním městem ohledně výměny pozemků Vrchlického sady  

za prostor Havelská stále probíhají a do konce listopadu by měla obě zastupitelstva o výměně 

rozhodnout. Pak se bude jednat o dalším využití tohoto prostoru.  

Ulm zdůraznil, že do tohoto rozhodnutí je na tržišti velká tolerance dodatkového prodeje. 

Soukup uvedl, že napsal na hl. město již 28 žádostí ohledně úpravy nájemného, ke změně nedošlo a 

čeká na další jednání.  

Prodejkyně květin vznesla dotaz ohledně vánočního a velikonočního sortimentu. Bylo jí doporučeno 

se s žádostí o tento prodej obrátit na ŽIO MHMP. 

Prodejce zeleniny uvedl, že se momentálně prodej obchodně nevyplácí, přestože platí úplně 

minimální denní nájem. Je nedostatek zákazníků. 

Prodejkyně dřevěných hraček má jako doplňkový sortiment pečené čaje. 

Květiny a zelenina se nesmí prodávat v zimním období, pokud klesne teplota pod 4oC. 

Ulm upozornil, že je nyní nutné sledovat, jak se situace s výměnou pozemků a následným využitím 

prostoru vyvine. 

 

Členové komise vzali informace na vědomí a poděkovala hostům za návštěvu. 
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K bodu č. 5 
Projednání umístění restauračních zahrádek 

Stanovisko KOOS k umístění restauračních zahrádek je zapracováno do přílohy tohoto zápisu –    

Tabulka č. 1. 

 

 
K bodu č. 6 

Návrh rozpočtu MČP1 pro OOS na rok 2022  

Pro rok 2022 je v návrhu rozpočtu pro OOS jednostotisíc korun českých. Částka je vyčleněna na ankety, 

průzkumy a analýzy v oblasti obchodu, služeb a cestovního ruchu. Analýza stavu a vytvoření metodiky 

kultivace vizuálního stylu parteru v městské památkové rezervaci se zaměřením na označení a vnější 

vzhled provozoven. Návrhy na úpravy provozoven pro zajištění bezbariérovosti pro handicapované 

občany. Propagace, komunikace v oblasti obchodu a služeb a cestovního ruchu. V letošním roce 

prostředky čerpány nebyly. Členové KOOS předložený návrh doporučují. 

                   
Hlasování:                                                 Pro:  7           Proti:  0         Zdržel se: 0   (přítomno 7  členů)       
Schváleno 
 
 
K bodu č. 7 Různé 
 

1) Člen Lazar 
Žádost o vyjádření k umístění boxů na zboží 

Na Městské části Prahy se obrátili provozovatelé úložných boxů jako např. pro zásilkovnu, Alzu 
a podobně o možnost umístění těchto boxů i v naší městské části. Na Praze 1 jsou umístěny hlavně 
v podzemních prostorách např. garážích Kotva, v OD nebo v noci přístupných pasážích. Vše na 
pozemcích soukromníků. Umístění na parcelách MČ podléhá vyjádření památkářů. 
Členové se shodli, že je to služba velice užitečná, hojně využívaná a její rozšíření v rámci možností 
Prahy 1 podporují. 
 
Hlasování:                                                 Pro:  6           Proti:  0         Zdržel se: 0   (přítomno 6  členů)       
Schváleno 

 
                                                                                                           

Zápis sepsán dne:                       6.10. 2021 
Předáno k ověření dne:            6.10. 2021      
Zapsala:                                         Dagmar Koníčková 
 
 
 
 
 
 ……………………………………………………..                                   ……………………………………………………….           
Jana Šťastná                                                                                  Mgr.  Karel Ulm, MPA 
Ověřovatel zápisu                                                                        Předseda komise 
 
 

Příští jednání KOOS se uskuteční dne 3. listopadu 2021 
od 14,00 hod., v zasedací místnosti č. 212, II. patro 
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